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AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN 

 

            
 

 
Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die voor verzekeraars nodig zijn het 
risico te beoordelen. Het is daarom van groot belang dat u dit formulier volledig en juist invult.  
De ingevulde gegevens op dit vragenformulier dienen afkomstig te zijn van de verzekerde. Bij het invullen 
van de gegevens en analyseren van de verzekerde gevaren zal uw tussenpersoon u graag adviseren.  
 
Mocht er onduidelijkheid zijn over de verzekerde sommen, adviseren wij u een taxatierapport op te laten 
stellen door een onafhankelijke deskundige.  

 
 
 
Naam assurantieadviseur:___________________              Nummer assurantieadviseur:________________             

     
 

Polisnummer (indien van toepassing):  _________________________________________________ 

 
Naam en Voornaam:              _________________________________________________m/v           
 
Adres:                      _________________________________________________ 
                               
 _________________________________________________ 
 
 _________________________________________________ 
 
Telefoon:  ______________________ Mobiel: ____________________ 
 
Bank/Gironummer:        _________________________________________________                    
 
Geboorteplaats en Geboortedatum: __________________________________________________ 
 
Burgerlijke staat: __________________________________________________ 
 
Nationaliteit: __________________________________________________ 
 
 
Beroep van de aanvrager en de eventuele 
medeverzekerde(n): __________________________________________________ 
 
Is enig (mede)verzekerde werkzaam in de 
ontspannings- en/of horeca-sector? □ Nee  □ Ja     
Zo ja, in welke functie: __________________________________________________ 
 
Indien van toepassing dient u hiernaast 
ook nevenberoepen te vermelden, zowel 
van u als van de medeverzekerde(n): __________________________________________________ 
 
Indien de aanvrager samenwoont / gehuwd is 
vermeld u dan het beroep van uw partner: __________________________________________________ 
 
Worden de te verzekeren voorwerpen ook □ Nee  □ Ja, door ______________________________ 
gedragen/gebruikt door anderen dan  
uzelf? __________________________________________________ 
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Waar worden de voorwerpen bewaard 
(bijv. in kluis, brandkast, ijzeren kistje, doos 
sieradentas, koffer, borstzak, juwelendoos, 
enz.): In uw woning?_____________________________________ 
  
 Buiten uw woning?_________________________________ 
 
 Op reis?__________________________________________ 
 
Hoeveel weken per jaar uw woning 
onbewoond _____________Weken 
 
Is er enige vorm van beveiliging:    □ Nee    □ Ja 
 
Zo ja, wat voor voorziening:     □ Alarm    □ extra hang- en sluitwerk  
    □ Brandkast    □ anders_______________________________  

 
Bent u ook werkzaam in het buitenland:     □ Nee    □ Ja 
 
Waarvoor wordt het pand gebruikt waarin  
uw woning is gevestigd:    □ Woonhuis   □ Bedrijfspand □ Winkel 
 
Wat voor soort pand:    □ Vrijstaand   □ Flat  □ Aaneengebouwd 
    □ Anders:__________________________________________ 
 
Wat is de bouwaard:    □ Steen    □ Houten  □ __ ________________muren 
    □ Harde   □ Rieten            □ ______________dakbedekking 
 
Wat zijn de belendingen:   __________________________________________________ 
 
Werd u ooit een verzekering geweigerd, 
opgezegd of geaccepteerd/voortgezet 
onder verzwaarde condities?  □ Nee    □ Ja 
 
Zo ja, waarom en door welke maatschappij: __________________________________________________ 
 
Heeft u gedurende de afgelopen 5 jaar op één 
of andere wijze schade gehad?    □ Nee    □ Ja 
 
Zo ja, van welke aard en hoe groot was deze  
schade:  ___________________________________________________ 
 
Was of bent u verzekerd voor  
kostbaarheden:  □ Nee    □ Ja 
 
Zo ja, bij welke maatschappij? Tot welke 
datum:  ___________________________________________________ 

 
Heeft u een inboedelverzekering? 
Zo ja, wat voor vorm en onder welk  

polisnummer en bij welke maatschappij: _______________________________________________ 
Hoe bent u in het bezit gekomen van de te 
verzekeren voorwerpen:  Gekocht bij:__________________________________________ 
  Geërfd van:__________________________________________ 

  Gekregen van:_____________________________________ 

 
Ingangsdatum der verzekering:  ____________________________________________________ 
 
Gewenste dekkingsvorm voor juwelen  
en horloges:   □ In Europa  
   □ Wereldwijd  
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Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. 

 
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te 

beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering 
bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de 
aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de 
verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 

 Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of 
zelfs vervalt, Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van 
zaken de verzekering  nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 

 
2.  Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een 

rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden 
en de slotvraag, ook voor 
• de leden van de maatschap; 
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); 
• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en—. zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) — hun statutair   
  directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer]. 

 
3.   Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft  
      bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de  
      verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de  
      aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld. 
 
4.   in afwijking van het bepaalde in artikel 7.17,1.4 (7:928), lid 6, 8W gelden ten aanzien van de 
      mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: 
     • een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; 
     • de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij  
       feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de  
       overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet  
       is opgegeven of verkeerd isvoorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter  
       verzekering aangeboden risico van belang konden zijn. 
 

 
Selectieve acceptatie  
Acceptatie van verzekeringen ten name van personen met een strafrechtelijk verleden of een criminele 
achtergrond kan uitsluitend overwogen worden mits zij verzekeraars daarover volledig informeren.  
 

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter 
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of Justitie in verband met: 
 

• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting,  
   valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; 

• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en  
  afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; 
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten? 

    ja   neen 

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat 
daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak  
is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja,  
tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam.  
 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
 (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) 
 
Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire)  
             vennootschap onder firma is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting onder punt 2  
             omschreven personen. 
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Algemene slotvraag en ondertekening  

(zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 

 
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling 
van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording 
van een van de voorgaande vragen is verstrekt? Zo ja, welke informatie is dat? 
 

 ja, namelijk 

________________________________________________________________________________ 

                       
________________________________________________________________________________ 
 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dat hij 
een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking en dat hij 
akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, 
voorwaarden van verzekering (tevens te vinden op internet www.driessenassuradeuren.nl) 
 

Toestemming Gegevensbescherming 
 
Uw persoonlijke gegevens 
Wij, Lloyd’s Insurance Company S.A. en andere verzekeraars vragen uw toestemming om persoonlijke 
gegevens te gebruiken in verband met uw verzekeringsdekking. U bent niet verplicht toestemming hiervoor 
te geven en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons per e-mail hierover te informeren  
info@driessenassuradeuren.nl zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van  
toestemming voorafgaande de intrekking. Indien u geen toestemming hiervoor verleent of deze intrekt, kan 
dit van invloed zijn op uw verzekeringsdekking of de afhandeling van eventuele schades.  
 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier stemt u in met het gebruik van gegevens en informatie over 
uw strafrechtelijke veroordelingen in verband met uw verzekeringsdekking.  
 
Gegevens van derden die u aan ons vertrekt. 
Indien u ons gegevens van derden verstrekt, hebben wij, Lloyd’s Insurance Company S.A. en andere 
verzekeraars toestemming van diezelfde derden nodig om hun persoonlijke gegevens te gebruiken in 
verband met uw verzekeringsdekking. Wij hebben uw bevestiging nodig dat u hun toestemming heeft 
verkregen voordat u deze gegevens met ons deelt en dat u hen een kopie heeft gegeven van onze privacy 
statement (tevens te vinden op internet www.driessenassuradeuren.nl/over-ons) 
 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier bevestigd u dat u toestemming van derden heeft gekregen 
voor het gebruik van hun gegevens en informatie over strafrechtelijke veroordelingen in verband met uw 
verzekeringsdekking. Tevens verklaard u deze personen onze privacy statement te hebben overlegd.  
 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 
 
 

(Naam)__________________________________________________(Functie)_______________________, 
die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen. 
 
 

(Datum)__________________________________________________(Plaats)_______________________ 
 
 

(handtekening)____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.driessenassuradeuren.nl/
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Waardebepaling. 
De te verzekeren waarde wordt bepaald aan de hand van een recent taxatierapport of aankoopnota. 
 
Beveiliging. 
Al naar gelang de hoogte van het verzekerde bedrag kunnen beveiligingsvoorwaarden worden gevraagd. Raadpleeg 
hierover één van onze adviseurs. 
 
Verzekerde waarde. 
Voor foto-, film-, video-, en optische apparatuur, jonger dan twee jaar, keren wij de verzekerde waarde uit. Voor 
apparatuur ouder dan twee jaar geldt een afschrijving van 0,75% per maand, met een maximum van 60% van de 
verzekerde waarde. Voor alle andere voorwerpen wordt uitgegaan van de verzekerde (getaxeerde) waarde. 
 
Premietabel. 

Groep Premies in percentages 

  Wereldwijd Europa Nederland 

Juwelen, Bont, Uurwerken 2,25 1,90 - 

Foto-, Film- en Videoapparatuur 2,25 - - 

Muziekinstrumenten 2,25 - - 

Schilderijen - - 0,25 

Klokken - - 0,40 

Breekbare objecten - - 0,75 

Tapijten - - 0,25 

• Europa dekking, uitgezonderd voormalig Oost-Europa  

• Andere voorwerpen op aanvraag  

• Juwelen en uurwerken: verhoging van de premie bij verzekering van één enkel stuk  

• Alle premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting  

• Muziekinstrumenten t.b.v. beroepsuitoefening: aanvragen 

  

 

Driessen Assuradeuren Koninginnegracht 60  2514 AE Den Haag  T: 070 362 45 45  info@driessenassuradeuren.nl  

 

Kostbaarheden Algemeen 
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